LOMOZ HÉT PLATFORM VOOR ONDERNEMINGSRADEN IN DE ZORG

Postbus 30297
1303 AG Almere
Telefoon: 0621356479
www.lomoz.org

LOMOZ Jaarverslag 2012
Wij hebben het genoegen u hiermee verslag te doen van de inspanningen van LOMOZ in het
medezeggenschapsjaar 2012.
LOMOZ is een platform voor ondernemingsraden in de zorg.
De leden van LOMOZ komen uit de OR-en van thuiszorg, verpleging, verzorging, gehandicaptenzorg,
geestelijke gezondheidszorg, algemene ziekenhuizen en academische ziekenhuizen.
LOMOZ heeft ook in 2012 geprobeerd de professionaliteit van OR leden in de zorg te vergroten.
Het motto is daarbij: van, voor en door leden.
Het bestuur van Lomoz heeft dan ook goed geluisterd welke specifieke informatievragen vanuit de
leden naar voren kwamen en heeft daar tijdens de themadagen invulling aan gegeven.
De themadagen zijn in 2012 goed bezocht, met een gemiddelde opkomst van 65 leden.
Blijkens de evaluatieformulieren, die aan het eind van iedere themadag ingevuld zijn, zijn de
bijeenkomsten ook goed bij de leden ontvangen.
Alle sprekers tijdens de themadagen hebben zich belangeloos ingezet, met geen andere vergoeding
dan een welgemeend applaus en een flesje wijn.
Wij zijn hen hier bijzonder erkentelijk voor.
In het navolgende verslag kunt u nalezen welke thema's behandeld zijn.
Op de website www.lomoz.org kunt u de verslagen van deze dagen vinden.
Wij besluiten met de wens dat 2013 voor alle OR leden in deze niet eenvoudige tijden
een jaar zal worden waarin we er met elkaar het beste, zo niet een succes, van kunnen maken.
Het Bestuur van LOMOZ
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Themadagen in 2012
De themadagen zijn de dagen waarop de leden van LOMOZ bijeen kunnen komen. De aangesloten
zorginstellingen kunnen de dagen met maximaal vier leden gratis bezoeken.
De dagen zijn opgebouwd uit een algemeen programma in de ochtend, gevolgd door workshops in de
middag.
Er is volop gelegenheid, ook tijdens de bekende LOMOZ lunch, onder het genot van een kopje soep
en de Hollandse kroket, informeel met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die ons als
medezeggenschappers bezig houden.
Er is over en weer veel herkenning, er worden tips uitgewisseld.
Netwerken is dus ook een belangrijk aspect van deze dagen.
Omdat de leden van LOMOZ uit het gehele land komen, is gekozen voor een centrale vergaderlocatie
te Nieuwegein.
Overzicht van de themadagen en de behandelde onderwerpen:
Onderwerpen 14 maart 2012
Professionalisering van de medezeggenschap
Strategisch denken en handelen (workshop)
Certificering OR scholing nu mogelijk op HBO
niveau Bedrijfskunde!
Onderwerpen 6 juni 2012
Sociale Veiligheid medewerkers in de zorg
Het Nieuwe werken
Flexibele inzet van verzorgenden en
verpleegkundigen
Onderwerpen 3 oktober 2012
Samenwerken en fusies in de zorg
De rol en (machts)positie van de NMA
De rol en (machts)positie van de OR
Onderwerp 12 december 2012
Ontwikkelingen in de zorg

Sprekers
Dr. Patrick Vermeulen, directeur GITP
Nettie van Heezik van FNV Formaat
Bert de Velde Harsenhorst en Wim Dolmans van het
SBI
Elsbeth de Jong, ambtelijk secretaris RIVAS
Karlien Haak, projectleider Kenniscentrum Werk en
Vervoer
Adrie Leegwater , projectleider Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis
Winnie van Hees, senior zaakbehandelaar van de
NMA verantwoordelijk voor de toetsing van fusies
en overnames Cluster Zorg
Mr.drs. Harry Leutscher, bedrijfsjurist en
bestuurskundige
Gert-Jan Wissink, beleidsadviseur divisie zorg van
CZ, Delta Lloyd en OHRA
Lody Simon, beleidsmedewerker werkgeversbeleid
Actiz
Rendert Algra, onafhankelijk onderhandelaar van de
VakbondZL

Algemene Ledenvergaderingen
Er zijn algemene ledenvergaderingen gehouden op 14 maart 2012 en 12 december 2012.
In maart geeft Paul van der Priem een presentatie met daarin het programma dat voortgekomen is
uit de beleidsdagen die het Bestuur in 2011, onder zijn leiding, gehouden heeft.
Regelingen met betrekking tot de Financiën
1. De Jaarrekening 2013 is vastgesteld en in december goedgekeurd.
2. Kascontrolecommissie is akkoord gegaan met de jaarrekening 2011.
3. Lou Waterman was tot maart Penningmeester. Het bestuur heeft hem bedankt voor zijn inzet en
heeft met een cadeau afscheid van hem genomen.
4. Lou Waterman, sinds zijn vertrek werkzaam als administrateur voor Lomoz krijgt jaarlijks een
vrijwilligersbonus van € 500. Dit is in de ledenvergadering van december goedgekeurd.
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5. Er is een extra check bij betalingen ingevoerd. De administrateur zet via internetbankieren de
betaling klaar en de penningmeester autoriseert deze.
Missie en Visie van het Lomoz
In januari wordt een werkgroep missie en visie van het Lomoz opgericht. De werkgroep bestaat uit:
Rita Betjes, Jolieke Geerts, Jos van der Heide, Ronald de Jong, Cok de Koning, Annelies Korporaal,
Jan Stam, en Anton Rijkers. Vanuit het bestuur: Lucy Dijkman, Herman Jongbloed en Henny Aalbers.
Dit resulteerde in een missie en visie voor het LOMOZ.

Missie: Een inspirerend en samenbindend platform en netwerk voor, van en door
ondernemingsraden en overige partners in de Zorg.
Visie:
Het bevorderen van een professionele medezeggenschap bij de aangesloten ondernemingsraden
door het verstrekken/delen van informatie en kennis
Verbetering van de kwaliteit van zorg door betrokkenheid van de medewerkers in de besluitvorming
Gezamenlijk met Cliëntenraden, werkgevers en vakbonden de kwaliteit van zorg versterken.
Bestuursvergaderingen
Het Bestuur komt maandelijks bijeen om de ontwikkelingen te bespreken, de nieuwsbrief voor te
bereiden en de themadagen te organiseren.
Het Bestuur onderhoudt ook contacten met andere platforms, zoals b.v. LOOT (het platform van
ondernemingsraden in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) en LPOAZ (ondernemingsraden
in de ambulancezorg).
Communicatie vanuit het Bestuur
Het Bestuur verzorgt regelmatig een elektronische nieuwsbrief. De redactie hiervan wordt verzorgd
door Henny Aalbers. Deze nieuwsbrief wordt gevuld door Bestuursleden, maar ook - en dat is
uitdrukkelijk de bedoeling - sturen LOMOZ leden artikelen in.
Vast onderdeel is de column door Arend van Wingaarden en ook het interview dat de voorzitter van
Lomoz, Lucy Dijkman, houdt met een OR lid. Een bespreking van interessante boeken maakt ook
regelmatig deel uit van de nieuwsbrief.
Zomaar wat onderwerpen die de revue passeerden: Samenwerking tussen OR-en bij een fusie,
Solidariteit, De patiënt centraal, Het DB van de OR, Agressie, Sociaal Plan, OR Arbo en Leidinggeven,
Het nieuwe werken, Flexibilisering, Werkdruk, Het ziekenhuis van de toekomst, Buurtzorg Nederland,
OR en ontwikkelgesprekken.
Samenstelling Bestuur
Het Bestuur van Lomoz bestaat in 2012 uit de volgende leden:
Lucy Dijkman, voorzitter
Herman Jongbloed, vice voorzitter
Arend van Wingaarden, secretaris
Lou Waterman, Penningmeester tot maart
Henny Aalbers, penningmeester
Imelda Koopmanschap, lid
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